
 

1 
 

 
Dato 10. april 2019 
 
Dagsordenspunkt 6.1. 
 
Emne Genoptagelse af ekskluderet medlem 
 
 
 
Indstilling 

Hovedbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet beslutter at genoptage et medlem, der blev 
ekskluderet i 2014. 

Baggrund 

Ifølge Uddannelsesforbundets vedtægter pkt. 9.4. gælder følgende: ”Et medlem, der er blevet 
ekskluderet, kan kun genoptages efter en repræsentantskabsbeslutning derom. ” 

Uddannelsesforbundet har for nylig modtaget en anmodning fra et ekskluderet medlem om 
genoptagelse af medlemskab. Vedkommende blev ekskluderet i 2014 efter at have overtrådt en 
blokade og taget ansættelse på en virksomhed, som Lærernes Centralorganisation havde varslet 
blokade overfor.  

Vedkommende er informeret om, at en beslutning om genoptagelse af et ekskluderet medlem kun 
kan ske på et repræsentantskabsmøde.  

Af hensyn til persondatalovgivningen gælder følgende procedure for sagens behandling på 
repræsentantskabsmødet: 

• Sagen behandles i anonymiseret form. Dvs., at navnet på den ekskluderede person, samt 
navnet på den arbejdsplads, som vedkommende tog ansættelse på i strid med blokadevarslet 
er anonymiseret. Dette skyldes, at oplysninger om tilknytningsforhold til en faglig organisation 
(eller mangel på samme) er en personfølsom oplysning. Personoplysningerne er 
hovedbestyrelsen bekendt 

• Vedkommende har givet sin accept af, at sagen behandles på repræsentantskabsmødet i 
anonymiseret form. Vedkommendes accept er en forudsætning for, at sagen kan behandles på 
repræsentantskabsmødet.  

 
Vedkommende har også fået tilbudt at tale sin sag på repræsentantskabsmødet.  

I den danske model, hvor de faglige organisationer varetager de ansattes interesser overfor 
arbejdsgiverne, har de ansatte som udgangspunkt et retskrav på at blive optaget i den for-
handlingsberettigede organisation. I lyset af den danske model er en eksklusion derfor en alvorlig 
sag, og man kan som udgangspunkt ikke holde en ekskluderet person udenfor den for-
handlingsberettigede organisation til evig tid. En eksklusion påvirker også organiseringen og 
fællesskabet på den arbejdsplads, hvor vedkommende er ansat, og modvirker alt andet lige det 
lokale fællesskabs interesse i en bedst mulig organiseret arbejdsplads. 

Endvidere er blokaden, som medlemmet havde overtrådt, ophørt. Det skete i 2015, da den 
pågældende virksomhed blev overenskomstdækket. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at 
vedkommende har ”udstået sin straf” og derfor skal have lov til at blive genoptaget i forbundet. 
 


